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A que ponto nós chegamos!... 

ART  &  RRT 

Exercício Legal da Profissão   

COLEGAS  ENGENHEIROS 

 

 A representação da SEAERJ no CREA-RJ,  é muito im-

portante para nós e depende única e exclusivamente  de você, prezado colega enge-

nheiro.  

 É importante que entre no site www.crea-rj.org.br e clique em:  

"profissional, faça opção pela Entidade de Classe - SEAERJ" 

 Caso tenha dificuldade, peça a Sabrina ou a Claudia, na Secretaria, para ajudá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Mudanças Climáticas e as Cidades 

 

 No dia 12/04 tivemos a palestra do Professor de Departamento de Economia 

e Engenharia Ambiental da PUC RJ  -  Sergio Besserman, que abordou o importante 

tema das “Mudanças Climáticas e as Cidades”, que em resumo nos disse: 

 As mudanças climáticas estão no centro do planejamento estratégico de 

qualquer  cidade do planeta tanto pela necessidade de planejar e assegurar a 

adaptação possível aos impactos das mudanças do clima e aumentar sua resiliên-

cia,  como para preparar as cidades para serem competitivas e oferecerem bem 

estar a seus cidadãos no contexto da economia de baixo carbono do futuro. 

Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do 

Rio de Janeiro 

ASSEMBLEIA DO ESTADO 

 
 

  Foi realizada nesta sexta-feira, a Assembleia do Estado, onde foram discutidas as alternativas 

que temos para, na justiça, fazer o Governo cumprir com os pagamentos de Aposentados e Pensio-

nistas nas datas certas do calendário previamente estabelecido pelo próprio Estado, incluindo-se to-

dos os funcionários da ativa, aposentados e pensionistas, por advogado a ser contratado pela 

SEAERJ. 

 A SEAERJ  também emitirá uma moção de repúdio à covardia e à desvalorização do funciona-

lismo público, especialmente dos profissionais da Engenharia e Arquitetura do Estado. 

 O Presidente Nilo Ovídio, informou as diversas ações que estão sendo desenvolvidas junto ao 

Legislativo e Executivo, bem como as parcerias com as outras Entidades de Classe, a Acadêmia e a 

Sociedade em geral, visando mostrar o verdadeiro valor dos Profissionais Públicos. 

 
  

  

  

http://www.crea-rj.org.br/

